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2011-2012 m. buvo tirta Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi Manden.) invazyvumas rekreacinėje zonoje Kauno m. Aukštųjų Šančių 

Ąţuolyne. Rūšies populiacija buvo nustatyta į Ąţuolyną įsiterpusioje šlapioje pievoje prie Verkių gatvės (Ąţuolynas turi miško, ne parko statusą). Pievą, 

kurios plotas viršija 200 m2,  supa karklai, drebulės, gervuogių sąţalynai. Šioje nelygaus reljefo teritorijoje Sosnovskio barščio gausumas varijuoja nuo 1 

iki 7 vnt m2, vidutiniškai 2,2 vnt m2,  po jais neauga jokia augalija. Pievoje gausiai sutinkama ţolinė augalija: miškinis lendrūnas, didţioji dilgėlė, 
šliauţiantysis vėdrynas.  

Kadangi Sosnovskio barštis yra monokarpinis augalas, jo tolimesnio plitimo galimybes maţino savalaikis mechanizuotas ţolės pjovimas 4-5 kartus 

vegetacijos metu prie gatvės ir vaikščiojimo takų Ąţuolyne. Uţmirkusioje pievoje su dalinai ją juosiančiu dirbtiniu kanalu invazyvios rūšies naikinimas 

galimas rankiniu būdu (šaknų kapojimas) su visomis reikiamomis apsaugos priemonėmis. 

Rekreacinė zona, invazyvi rūšis, Sosnovskio barštis 

 
Įvadas 

 

Svetimţemių augalų invazija yra sunkiai sprendţiama 

problema, nes iš kitų kraštų atklydę augalai veikia 

susiformavusias biocenozes, sutrikdo jų pusiausvyrą ir 

kelia grėsmę tų šalių biologinei įvairovei. Tarp 

svetimţemių augalų būna labai invazyvių, padarančių ţalos 

krašto gamtinei ir socialinei aplinkai. Dėl šių augalų 

sumaţėja vietinių rūšių gausa, jos išstumiamos arba dėl 

hibridizacijos susidarę individai gali evoliucionuoti į 

naujas ekologiškai daug agresyvesnes rūšis Keisdamos 

bendrijų rūšinę sandarą, šios svetimkraštės rūšys turi įtakos 

ir vietinių bendrijų mitybinei struktūrai, energijos 

transformacijai ir biogeninių medţiagų srautams 

(Stančikaitė, 2011). 

Lietuvoje yra uţregistruota apie 80 invazyvių rūšių iš 

daugiau kaip 550 adventyvių rūšių (Rašomavičius, 2005). 

Vienas iš sparčiai plintančių į natūralias arba rekreacines 

ekosistemas rūšių yra Sosnovskio barštis – Heracleum 

sosnowskyi Mandel. (Gudţinskas, Rašomavičius, 2005, 

Rašomavičius, 2008).  

Sosnovskio barščio dabartinis antropogeninis arealas 

apima beveik visą Europą, Azijos ir Šiaurės Amerikos 

vidutinio klimato juostą. Augalai yra įtraukti į invazinių 

Lietuvoje organizmų sąrašą (Žinios, 2004, Nr. 130–4677) 

ir Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą naikintinų augalų 

sąrašą (Invazinių  augalų rūšių..., 2011). 

Latvijoje ši invazyvi rūšis kartu su gentaine H. 

montegazzianum pradėjo intensyviai plisti prieš 20 metų, 

nuo 2007 m. vyksta kartografavimas. Estijoje 

kartografavimo pradţia – 2003 m., o naikinti pradėta nuo 

2005 m. Ypač sudėtinga šias invazyvias rūšis pašalinti 

uţdarose teritorijose (Laiviņš, Gavrilova, 2003, Jahodová 

et al., 2007).  

Priklausomai nuo Sosnovskio barščio populiacijų 

augavietės, galima naudoti rankinį, mechaninį ir cheminį 

naikinimo būdus. Tačiau herbicidai nenaudojami 

saugomose teritorijose, vandens telkinių pakrantėse, 

gyvenamose vietovėse. Išnaikinimo problemos susiję su 

augalo biologinėmis ir ekologinėmis savybėmis. Pvz.,  

sėklos dygsta anksti pavasarį, kai nėra kitų augalų 

konkurencijos, sudaro tankius sąţalynus ir nustelbia 

vietinius augalus bei kiekvienais metais derančių individų 

skaičius populiacijoje išlieka beveik pastovus. Tankiuose 

sąţalynuose purškimas herbicidais po plačia lapija 

nepasiekia juvenilinių augalų (Rašomavičius, 2005, 2008). 

Kai kuriose vietovėse kaip vieną iš naikinimo priemonių 

siūloma naudoti ganymą. Tačiau tai finansiškai nerentabili 

priemonė, reikalaujanti didelių laiko sąnaudų (Nielsen et 

al., 2005). Lietuvoje tokia naikinimo priemonė 

nenaudojama, nes avių ūkių nėra daug, ir augalai gali kelti 

grėsmę jų sveikatai, sukeldami mutacijas.   

Tyrimų tikslas ir objektas - Sosnovskio barščio 

(Heracleum sosnowskyi) plitimo tyrimai Kauno miesto 

Aukštųjų Šančių Ąţuolyno dalyje. 

  

Tyrimų metodika 

 

Sosnovskio barščio invazyvumas buvo tirtas 2011–

2012 m. vegetacijos sezono metu į Aukštųjų Šančių 

ąţuolyną įsiterpusioje pievoje prie Verkių gatvės. 

Ąţuolynas turi miško, ne parko statusą, tačiau dėl netoli 

esančio piliakalnio ir įrengtos aktyvaus poilsio zonos tapo 

labiau lankoma vieta.  

Buvo nustatomas Sosnovskio barščio ir kitų šioje 

teritorijoje augančių vietinių ţolinių augalų rūšių gausumas 

ir padengimas.  

Sosnovskio barščio gausumas (individų skaičius) 

nustatytas 1 m
2
 plote, atsitiktinai pasirenkant laukelius 

tiriamoje teritorijoje (pieva uţima didesnį nei 200 m
2
 

plotą). Visame plote rūšies individai buvo suskaičiuoti 30-

yje laukelių. Pagal Sosnovskio barščio invazijos 

intensyvumą nustatyti galimi naikinimo būdai (Nielsen, 

2005, Rašomavičius, 2005). 

Tipinių ţolinių augalų gausumas ir padengimas 

nustatytas vizualiai pagal Braun-Blanquet skalę 

(Balevičienė ir kt., 1998): 

+  – individų maţai, dengia labai maţą plotą; 

1 – individų daug, jie padengia maţai arba individų 

maţai, bet padengimas didesnis, bet ne daugiau 1/20 

tiriamojo laukelio; 

2 – individų labai daug, jie padengia bent 1/20 

tiriamojo laukelio ploto; 

3 – individų įvairiai, padengia 1/4-1/2 laukelio ploto; 
4 – individų įvairiai, padengia 1/2–3/4 laukelio. 
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5 – individų įvairiai, padengia daugiau kaip 3/4 

laukelio. 

Augalų pavadinimai pateikti pagal sąvadą „Lietuvos 

induočiai augalai“ (1999). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Sosnovskio barščio populiacija santykinai nedidelė, 

tačiau yra prieš aktyvaus poilsio zoną, todėl yra grėsmė 

ţmonių sveikatai. Svetimţemės rūšies populiacija yra 

susiformavusi specifiniame reljefe: dalį juosia dirbtinis 

kanalas su išlikusiais anksčiau aptvėrimui naudotais 

betoniniais stulpais.  

Aplink teritoriją auga įvairios gluosnių (Salix L.) 

rūšys, drebulė (Populus tremula L.), paprastoji gervuogė 

(Rubus caesius L.). Atlikus teritorijos ţolinės augalijos 

rūšinę analizę, nebuvo nustatyta Sosnovskio barščio 

poveikio ţoliniams augalams. Tai rodo įprastinė gana gausi 

pelkėtos miško bei ţemapelkių teritorijos augalija: 

stambius tankius kerus sudarantis miškinis lendrūnas 

(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), miškinis skudutis 

(Angelica sylvestris L.), didţioji dilgėlė (Urtica dioica L.), 

šliauţiantysis vėdrynas (Ranunculus repens L.), vandeninė 

rūgštynė (Rumex aquatica L.) (1 lentelė).  

 
1 lentelė.  Tipinių augalų rūšių gausumas bendrijoje su Sosnovskio 

barščiu 

Table 1. Typical plant species abundance community with Heracleum 
sosnowskyi 

 

 

 

Rūšis Species 

 

 

Šeima Family 

Gausumas 

pagal Braun-

Blanquet skalę 

Abundance 

according to 

Braun-Blanquet 

scale 

Calamagrostis 

arundinacea 

Poaceae 5 

Urtica dioica Urticaceae 3 

Cirsium arvense Asteraceae 2 

Dactylis glomerata Poaceae 2 

Anthriscus 

sylvestris 

Apiaceae 1 

Geranium palustre Geraniaceae 1 

Ranunculus repens Ranunculaceae 1 
 

Vyraujantys ţoliniai augalai yra būdingi miško 

(pamiškės) ekosistemos augalijai, kur gali augti 

Sosnovskio barštis (Rašomavičius, 2005).  

Pavieniais egzemplioriais, uţdengiančiais nedidelį 

teritorijos plotą, buvo sutinkama: krūmokšlinė ţliūgė 

(Stellaria nemorum L.), paprastoji jonaţolė (Hypericum 

perforatum L.), dirvinė pienė (Sonchus arvensis L.), 

paprastasis kietis (Artemisia vulgaris L.), pakrūminė bajorė 

(Centaurea jacea L.), šlakinė kregţdūnė (Vincetoxicum 

hirundinaria Medik.) ir kai kurios kitos ţolinių augalų 

rūšys. Tokį teritorijoje rastų kai kurių rūšių, tame tarpe 

ruderalinių augalų, specifiškumą galėjo lemti aukštai 

esantys gruntiniai vandenys, uţţeliantis kanalas ir kaţkada 

vykdyta kita antropogeninė veikla.  

Lietuvoje Sosnovskio barščio poveikio miško 

bendrijoms kelerių metų laikotarpyje atliktų tyrimų 

rezultatai rodo, kad šių augalų populiacijos yra svarbus 

ţidinys tolesnei invazijai (V.Rašomavičius 2005, 2008, 

Stančikaitė, 2011). Problema ypač aktuali rekreacinėse 

vietovėse, nes mūsų tyrimų teritorija yra prieš neseniai 

įrengtą aktyvaus poilsio zoną. Augalų vegetacijos metu tai 

gali kelti rimtą grėsmę ţmonių sveikatai ir saugai.  

Sosnovskio barštis dauginasi sėklomis, kurias vėjas 

išplatina nedideliu atstumu, ir ţiemą jos gali čiuoţti sniego 

danga. Taip susidaro galimybė išplisti uţ tirtos 

populiacijos ribų. 2011 metais keletas juvenilinių individų 

buvo pastebėti nutolę nuo populiacijos ribų link šlaito 

skroblyne su ąţuolais (Carpinus betulus L. + Quercus 

robur L.). Sosnovskio barščio individai nesugebėjo 

konkuruoti su tankios lajos medţiais ir, pradėjus šienauti 

pasivaikščiojimui skirtų takelių pakraščius, nesuformavo 

generatyvinių organų. 2012 metais šioje vietoje 

vegetuojančių augalų nebuvo aptikta. Tai labai svarbu 

maţinant plitimo galimybes, nes literatūros šaltinių 

duomenimis (Gudţinskas, Rašomavičius, 2005, 

Rašomavičius, 2007 ir kt.) gyvybingos sėklos gali 

uţsimegzti ir po savaiminio apsidulkinimo, tik jų kiekis 

maţesnis nei po kryţminio apdulkinimo.  

Pagal V.Rašomavičių (2005) šienavimas medelynuose 

maţai tikslingas, nes streso sąlygomis Sosnovskio barščio 

augalai ilgai išlieka gyvybingi (daugiau kaip 10 metų). 

Tačiau dėl pastovios vaikščiojimo takų prieţiūros 

(pakraščių šienavimo) galima išvengti tolimesnio sėklų 

plitimo į kitus, atvirus, plotus. 

Sosnovskio barščio tankumas tirtame plote nedidelis – 

vidutiniškai 2,2 individo (2 lentelė). Maksimalus individų 

skaičius buvo 7, o minimalus – 1. Tokie individai pasiţymi 

gausia plačia lapija, po kuria praktiškai niekas neauga. Dėl 

nedidelio svetimţemės rūšies augalų skaičiaus galima 

daryti prielaidą, kad jiems konkurenciją sudarė tankiakeris 

miškinis lendrūnas, slopinantis barščio sėklų sudygimą. 

Miškinio lendrūno išdţiūvusi ţolė išlieka iki pavasario, 

tada augalai atţelia. 

Pagal literatūros šaltinių duomenis (Nielsen et all, 

2005, Rašomavičius, 2005) ir teritorijos reljefą 

rekomenduotinas Sosnovskio barščio augalų šaknų 

kapojimas. Kaip nurodoma literatūros šaltiniuose, dirbant 2 

ţmonėms, per valandą sunaikinama 50 augalų.  Tačiau 

daţniausiai taikomos naikinimo priemonės – 

mechanizuotas pjovimas ir herbicidų naudojimas. Šioje 

teritorijoje jas panaudoti sudėtinga. Cheminės priemonės 

negalimos dėl aukšto gruntinių vandenų lygmens, kanalo, 

kurio vanduo su kitų šioje Ąţuolyno dalyje šlapių vietų 

vandeniu patenka į upelį, tekantį link Nemuno upės. 
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2 lentelė. Heracleum sosnowskyi augalų populiacijos įvertinimas ir kontrolės galimybės 

Table 2. Heracleum sosnowskyi plant population estimation and its control options 

 

Augalų tankis  

Plant density 

Padengimas pagal 

Braun–Blanquet 

skalę Coating to 

Braun – Blanquet 

scale 

Populiacijos dydis 

Populiation sitze 

Naikinimo būdai  

Control methods 

Veiksmingumas 

Efficiency 

Min. 1 1 Pavieniai augalai, 5-

100 individų 

Few plants, 5-100 

individuals 

Šaknų kapojimas 

(kastuvu) 

Root cutting 

Veiksmingas, didelės 

laiko ir darbo 

sąnaudos 

The efficiency, high-

time and labour 

expenditures 

Max 7 5 

Vidutinis 

Average 

2,2 3 

 

Išvados 

 

1. Kauno m. Aukštųjų Šančių Ąţuolyno dalyje 

Sosnovskio barščio individų tankumas nedidelis – 

vidutiniškai 2,2 vnt m
2
 , maksimalus kiekis – 7 individai 

m
2
. 

2. Invazyvios rūšies gausumui įtakos turėjo 

konkurencija augavietėje su miškiniu lendrūnu bei apie 

tirtą teritoriją augalų vegetacijos metu vykdytas 

mechanizuotas ţolės pjovimas. 

3. Dėl teritorijos ypatumų Sosnovskio barštį naikinti 

galima kapojant šaknis kastuvu, purškimas herbicidais 

nerekomenduojamas.  
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Regina Malinauskaitė 

Sosnowsky’s Hogweed (Heracleum sosnowskyi) Invasion in Kaunas Higher Šančiai Oak-wood 

Summary 

Durung the period 2011-2012, experiments were conducted to investigate the invasion Sosnowsky’s Hogweed in recreation zone of Kaunas Higher 
Šančiai Oak-wood. Genus population was estimated in wet grassland near Verkiai street (Oak-wood have the status of forest). Around grassland are 

willows, aspen, blackberries overgrowths. The plot of grassland is more than 200 m2 . The territory is rugged. Sosnowsky’s Hogweed plants density 

varies from 1 to 7 units in m2; on the average 2.2 units in m2. Under Sosnowsky’s Hogweed plants don’t grow any plants. In grassland are plenty of 
grassy plant: rough small-reed, greater stinging nettle, creeping buttercup.  

The spread of Sosnowsky’s Hogweed was confined with mechanical cut the grass 4-5 times near the street and walks in Oak-wood. So were can 

draw the conclusion that can kill off Sosnowsky’s Hogweed with manual cut (root cutting) the grass. 
Recreation area, invasive species, Sosnowsky’s Hogweed 

 
Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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